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Educação e trabalho

Candidatura ao Banco Mundial de José Antonio Ocampo é um marco. Por Alicia Bárcena

“Não é uma
escolha fácil.
Todas as opções
são de dor”
Da ministra da Cármen Lúcia, do
Supremo Tribunal Federal (STF)
ao votar a favor no julgamento de
ação que pede a liberação do
aborto de feto sem cérebro,
proposta em 2004 pela
Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde. Ontem
seis ministros votaram, cinco a
favor da liberação. A votação
deve continuar hoje.

Marcio Pochmann

O avanço da economia
de serviços exige
uma profunda
transformação no atual
sistema de formação

A
partir do último quar-
tel do século XX, com
alterações significati-
vas no conteúdo e nas

condições de produção e gestão
em rede das empresas, novos re-
quisitos à formação para o traba-
lho foram introduzidos, cada vez
mais distantes do tradicional sis-
tema de educação e formação
profissional herdado da socieda-
de urbano-industrial. O avanço
da economia de serviços, assen-
tada na disseminação do traba-
lho imaterial, exige uma profun-
da transformação no atual siste-
ma de formação para que o ensi-
no superior seja universalizado e
a educação se torne um ativo pa-
ra a vida toda.

Ao contrário do problema do
analfabetismo rudimentar rei-
nante nos séculos XIX e XX, tem
destaque atual o analfabetismo
funcional, imposto pela mudan-
ça técnica e informacional. Nesse
sentido, expandem-se as ocupa-
ções que utilizam maior infor-
mação e exigem o exercício de
atividades multifuncionais, ge-
ralmente aquelas sustentadas
pelas exigências de maior escola-

ridade e qualificação profissio-
nal ao longo da vida laboral.

Isso, por si só, não correspon-
de, necessariamente, à garantia
da elevação do nível geral de em-
prego, nem mesmo à melhor
qualidade das condições de tra-
balho. A inserção nacional na Di-
visão Internacional do Trabalho
determina cada vez mais a estru-
tura do sistema produtivo que
exerce, por sua vez, pressão inter-
na sobre o nível quantitativo e
qualitativo das ocupações.

No caso da distribuição ocupa-
cional nas economias capitalistas
percebe-se a trajetória de longa
duração iniciada com a transição
das ocupações no setor primário
(agropecuário) para os empregos
na manufatura até atingir, mais re-
centemente, o trabalho generali-
zado no setor terciário. Com o mo-
vimento de redução relativa do
emprego no setor industrial, ga-
nha cada vez maior destaque as
ocupações nos serviços.

Mesmo o intenso crescimento
do setor terciário não tem sido su-
ficiente para compensar a queda
na participação relativa das ocupa-
ções nos setores industrial e agro-
pecuário, o que faz presente o ex-
cedente da força de trabalho ex-
presso pelo desemprego. Neste
contexto, a reorganização em cur-
so do trabalho material para o
imaterial pressupõe uma profun-
da reflexão a respeito da formação
profissional ao longo do século
XXI. Com os avanços da nova eco-
nomia da tecnologia, os sistemas
de formação educacional e forma-
tivos para o exercício do trabalho
heterônomo herdados da socieda-

de urbano-industrial tornam-se
cada vez mais antiquados.

Por força do avanço do traba-
lho imaterial, a condição de tra-
balho pressupõe cada vez mais a
alteração profunda do ciclo de
vida e de estudo. Isso porque as
condições tradicionais de coesão
social encontram-se fraturadas,
com padrão familiar fortemente
superado por arranjos monopa-
rentais e a extensão do indivi-
dualismo sobrepondo a sociabi-
lidade mecânica.

Na sociedade pós-industrial, o
conhecimento torna-se estraté-
gico na inserção e configuração
das novas trajetórias ocupacio-
nais portadoras de maior articu-
lação da vida com o estudo e tra-
balho. Sobre o resgate da forma-
ção profissional não cabe partir
da mera reprodução do passado,
mas de sua reinvenção nos ter-
mos necessários à reorganização
da vida e trabalho em plano su-
perior ao atualmente existente.

Com isso, a educação deixa de

ser algo centrado nas fases preco-
ces da vida (crianças, adolescente,
jovens e alguns poucos adultos),
como no passado, para ser algo ne-
cessário ao longo da vida. Ao invés
da separação do tempo de inativi-
dade com o tempo de trabalho
presente na sociedade urbano-in-
dustrial, chega-se cada vez mais à
transição do tempo da inatividade
com a atividade pelo trabalho ima-
nente do conhecimento.

Para haver educação compro-
metida com o ciclo completo da
vida (infância, adulto e velhice),
cuja expectativa aproxima-se dos
100 anos de idade, os sistemas de
formação profissional precisam
incorporar cada vez mais os pres-

A
candidatura de José

Antonio Ocampo à
presidência do Banco
Mundial é motivo de

orgulho e esperança para nós
que trabalhamos em prol do de-
senvolvimento econômico e so-
cial da América Latina e do Cari-
be. É um orgulho porque esta
candidatura reflete uma trajetó-
ria excepcional no mundo aca-
dêmico, no avanço das teorias
do desenvolvimento, na gestão
direta das políticas públicas e na
liderança intelectual para des-
vendar caminhos originais para
o progresso.

José Antonio Ocampo tem exa-
minado com profundidade os di-
versos desafios ao desenvolvi-
mento, destacando-se suas pro-
postas sobre a importância de
uma institucionalidade macroe-
conômica contracíclica e de res-
tauração da relevância do Estado
como agente do desenvolvimen-
to, e a necessidade de uma nova
arquitetura financeira interna-
cional, orientada para a redução
da volatilidade e o financiamen-
to do desenvolvimento. Essas
ideias foram fortalecidas pelos
ensinamentos da última crise fi-
nanceira global em 2008-2009 e
contribuíram para a formulação
de medidas que reduziram seu
impacto na América Latina.

No entanto, se a região sofreu
um impacto limitado na recente
crise, nos preocupa a evolução e
as mudanças que estão ocorren-
do na economia mundial nos úl-
timos anos. Os acontecimentos
recentes na Europa demonstram
as dificuldades de buscar o cres-
cimento, com uma posição con-
flitiva entre expansão monetária
e austeridade fiscal, que estão
exigindo custosos ajustes no em-
prego e nos benefícios sociais às
suas populações.

Nos Estados Unidos, a recupe-
ração inicia-se de forma muito
lenta, embora observe-se, princi-
palmente, que as causas da crise
anterior ainda persistem com as
dificuldades para implementar
uma melhor supervisão das insti-
tuições financeiras. Na Ásia, há os
diferentes cenários da economia
japonesa, em seu quase estanca-
mento, e do menor crescimento
da China e da Índia, já ressenti-
das pela perspectiva desfavorável
em seus mercados exportadores.

Essas oscilações nas econo-

Por um erro técnico, a tabela “S a f ra
2011 /12”, que ilustrou a matéria “Safri -
nha, ‘salvação da lavoura’ em 2011/12”,
não foi publicada à página B16 em par-
te da tiragem da edição de 11 de abril de
2012. Por isso a tabela consta nova-
mente na página B14 da edição de hoje.

supostos do diálogo desenvolvi-
dos pelo conjunto dos atores so-
ciais. Novas formas de produção
e de reorganização do trabalho
não existem sustentavelmente
sem uma base recorrente de edu-
cação e formação profissional.

O resgate da educação e da for-
mação profissional deve com-
preender o saber como elemento
central do rearranjo básico entre
os atores sociais, como a poster-
gação do ingresso no mercado de
trabalho e a conexão alongada
da qualificação educacional para
os segmentos populacionais en-
velhecidos. Sem isso, o processo
de metamorfose no trabalho ten-
de a obstaculizar as possibilida-
des de universalização das opor-
tunidades da sociedade funda-
das no conhecimento.

Na atual transição do sistema
de formação para o trabalho da
sociedade urbano-industrial pa-
ra pós-industrial, o entendimen-
to entre os atores sociais relevan-
tes torna-se a condição necessária
para maior eficiência alocativa
dos meios de produção regula-
dos pelo Estado. Da mesma for-
ma, reveste-se de extrema impor-
tância a possibilidade de com-
partilhar os novos ganhos de pro-
dutividade com patamar de civi-
lidade superior ao do século XX.

Marcio Pochmann é presidente do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), professor licenciado do
Instituto de Economia e do Centro de
Estudos Sindicais e de Economia do
Trabalho (Cesit) da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp).
Escreve mensalmente às quintas-feiras.

mias desenvolvidas trazem im-
plicações sobre as possíveis traje-
tórias de crescimento da Améri-
ca Latina. Há uma grande dispo-
nibilidade de capitais financei-
ros no mundo que buscam retor-
no, sejam no investimento pro-
dutivo, como na gestão dos nos-
sos recursos naturais, especial-
mente os não renováveis, ou em
operações de arbitragem de cur-
to prazo, na compra de títulos
dos nossos países. A região co-
nhece em sua história econômica
as vantagens e, muito mais, os
custos dessas situações. Nesse
momento, a partir dessa história,
a América Latina tem que buscar
as oportunidades e executar po-
líticas que permitam o nosso de-
senvolvimento de forma susten-
tável e com distribuição dos seus
ganhos para a população, com
menor pobreza e redução nas
nossas desigualdades . Os estu-
dos e a experiência profissional
de José Antonio Ocampo ensina-
ram e nos direcionaram para que
possamos tomar essas decisões
de forma mais conscientes.

Ocampo é sem dúvida um fiel
expoente do neoestruturalismo,

uma escola de pensamento, com
profundas raízes na Comissão
Econômica para a América Lati-
na e o Caribe das Nações Unidas
(Cepal), que ele liderou por qua-
se cinco anos, e sobre a qual o
próprio Banco Mundial lançou,
recentemente, uma interessante
e pertinente publicação, intitula-
da “Marco para repensar o desen-
volvimento e a política”.

O economista colombiano foi
ministro da Fazenda, da Agricul-
tura e do Planejamento e, quando
ocupou o cargo de subsecretá-
rio-Geral das Nações Unidas para
o Desenvolvimento Econômico e
Social, teve papel fundamental
na articulação inteligente de
acordos entre atores econômicos
internacionais, estudando não
somente os aspectos globais do
desenvolvimento, mas as expe-
riências de outras regiões do
mundo, que consolidaram e
complementaram a sua visão ori-
ginada na América Latina. Ocam-
po é um dos especialistas que me-
lhor conhece e compreende a ne-
cessidade imperiosa de redese-
nhar a arquitetura financeira glo-
bal que emergiu há 68 anos nos

salões do Hotel Mount Washing-
ton, em Bretton Woods.

Nesse contexto sabemos bem
que crescimento não é sinônimo
de desenvolvimento e que a ren-
da das pessoas no longo prazo es-
tá garantida pelas oportunida-
des de trabalho. Por isso é tão im-
portante trabalhar para sistemas
financeiros inclusivos, dando aos
mais pobres acesso aos serviços
financeiros básicos. Ao fazê-lo,
estamos criando um poderoso
instrumento para combater a
pobreza de maneira sustentada.

A candidatura de José Antonio
Ocampo traz consigo uma carga
simbólica substantiva e inegável
do fato de que o mundo do século
XXI deve reconhecer e escutar a
voz dos países em desenvolvimen-
to que, no futuro próximo, repre-
sentará mais da metade do PIB
mundial. Aqui reside a esperança.
Esta candidatura expressa, sem
dúvida, a vontade de alcançar uma
nova governança das instituições
financeiras internacionais e, em
particular, do Banco Mundial.

Alicia Bárcena é secretária
executiva da Cepal.

Cartas de
Le i to re s

Orgulho e esperança regional

Frase do dia

Tsunami monetário
O governo queixa-se da entra-

da maciça de capitais externos,
entrada que mantém o real ele-
vado e prejudica a competitivi-
dade das empresas na exporta-
ção. Aponta agentes estrangeiros
como os grandes culpados pelos
nossos problemas. No entanto,
existe um modo simples de parar
a entrada de capitais: diminuir a
taxa de juros que é uma das mais
elevadas do mundo. Solução
simples demais, pois o governo,
além de ele mesmo precisar dos
recursos, sabe que voltaria a uma
taxa de inflação de dois dígitos.

O verdadeiro desafio não é im-
pedir a entrada de divisas (fatores
externos), mas conseguir contro-
lar a inflação com uma taxa de ju-
ros baixa, ou razoável (fatores in-
ternos). O problema se manifesta
como sendo externo, porém a
raiz do mal é interna, nos equilí-
brios das finanças brasileiras.

E esse aumento da dívida é até
o mais preocupante, pelo exem-
plo que vários países europeus
mostraram nessas últimas déca-
das. Aumentaram o endivida-
mento paulatinamente, desde os
anos 70, até que, um dia, o siste-
ma não aguentasse mais.

O ponto de partida do endivida-
mento no Brasil é baixo, e concor-
do com os economistas que predi-
zem que teremos duas décadas de
crescimento. Depois, o futuro é in-
certo e depende do que será deci-
dido nessas duas décadas.
Jean-Jacques Gaudiot
j jgaudiot@ezreport.com

S p re a d
A matéria “Receita dos bancos
para o spread cair” publicada na
edição de ontem, traz pondera-
ções extremamente justas nas
reivindicações bancárias e a
maior parte das questões poderia
ser resolvida com um pouco de
empenho do Banco Central (BC),
que então poderia exigir contra-
partida. O que não dá para enten-
der é a tolerância do BC, aponta-
da na mesma edição, com a práti-
ca de diminuir os depósitos sujei-
tos ao compulsório, sem o aval do
correntista. Um jogo mais claro
faria bem a todo o mundo.
Rui Granziera
ruiguig@gmail.com

D e m o c ra c i a
Louvável a atitude dos religiosos
que se colocaram à frente do STF
para manifestar sua opinião con-
trária a respeito da descriminali-
zação da antecipação do parto
de anencéfalos, bem como dos
ministros do STF que estão vo-
tando de acordo com suas con-
vicções, sem se sentirem atemo-
rizados, votando com a ciência e
não com dogmas.
Luiz Nusbaum
l n u s ba u m @ u o l . c o m . b r

Colombiano conhece
os desafios
ao desenvolvimento,
com destaque a
importância de uma
i n st i t u c i o n a l i d a d e
m a c ro e c o n ô m i c a
contracíclica e de
restauração da
relevância do Estado
como agente do
c re s c i m e n to

Opinião

Correspondências para
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 -
Torre New York - CEP 05001-100 -
Água Branca - SP ou para
cartas@valor.com.br, com nome,
endereço e telefone. Os textos
poderão ser editados.

C o r re ç ã o

Fonte: Maddison, 2003 (elaboração própria)

Composição setorial das ocupações
Evolução nos países desenvolvidos (Total = 100%)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.




